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Sessió 5 de la CPDT

La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT) s’obre a les deu del matí 

i cinc minuts. Presideix Ramon Tremosa Balcells, acompanyat de la vicepresidenta, Rosa 

Maria Ibarra Ollé, de la secretària, Irene Aragonès Gràcia, i del secretari en funcions Eugeni 

Villalbí Godes. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents Oscar Aparicio Pedrosa, Eva Candela Lopez, Marta Moreta Rovira, 

Joa quim Paladella Curto, Juan Luis Ruiz López i Jordi Terrades Santacreu, pel G. P. Socia-

listes i Units per Avançar; Ferran Estruch i Torrents i Engelbert Montalà i Pla, pel G. P. d’Es-

querra Republicana; Pere Albó i Marlés, Joan Canadell i Bruguera, Cristina Casol Segués i 

Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Andrés Bello Sanz, pel G. P. de 

VOX en Cataluña; Montserrat Vinyets Pagès, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem, i Matías Alonso 

Ruiz, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia (tram. 250-00102/13). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 46, 11).

2. Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages (tram. 250-00114/13). 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 23; esmenes: BOPC 79, 75).

3. Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia a Centelles (tram. 250-

00122/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 51, 6; esmenes: BOPC 

79, 77).

4. Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig construir en mu-

nicipis turístics (tram. 250-00126/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 51, 10; esmenes: BOPC 79, 78).

5. Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 2/2004, 

de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (tram. 

250-00143/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 57, 68; esmenes: BOPC 

96, 16).

6. Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres (tram. 250-

00186/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 

74, 54).

7. Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvi-

drera (tram. 250-00206/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la propos-

ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 79, 93).

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb  

el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la reunió amb el  

Govern de l’Estat i l’acord d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 354-

00035/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-

nyar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió 

de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’aprovació del Document de regulació 

aeroportuària (tram. 356-00183/13). Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.
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El president 

Bon dia a totes i a tots. Ben trobats després de les vacances. Tenim avui un ordre 
del dia amb set propostes de resolució i dues sol·licituds, una de sessió informativa i 
una altra de compareixença. 

Però, abans, voldria preguntar si hi han substituts. Em sembla... Per tant, Grup 
Socialistes, teniu...?

Jordi Terrades Santacreu

Bé, jo li he comunicat que en alguns punts intervindran altres diputats. En con-
cret: en el punt 1, el senyor Joaquim Paladella; en el punt 3, la diputada Marta Mo-
reta, i en el punt 4, el diputat Oscar Aparicio.

El president

D’acord. Junts?

Cristina Casol Segués

De Junts la diputada Mònica Sales substituirà Jordi Fàbrega. Mònica Sales subs-
titueix Jordi Fàbrega.

El president

Molt bé, doncs... 
(Matías Alonso Ruiz demana per parlar.) Sí? 

Matías Alonso Ruiz

Sí, dues qüestions, president. La primera, que jo mateix estic en substitució de la 
diputada Marina Bravo.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins 
dels túnels de Vallvidrera (posposada)

250-00206/13

I la segona, que el Grup Parlamentari de Ciutadans vol posposar i retirar, doncs, 
de l’ordre del dia d’avui el punt número 7, que és la proposta de resolució sobre el 
millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera.

Demanaríem, per a una posterior sessió de..., per a la següent sessió de...

El president

Diem «posposar» i no «retirar». És a dir, ajornem i no eliminem.

Matías Alonso Ruiz

L’ajornem.

El president

D’acord, molt bé. Doncs el lletrat en pren nota. Gràcies. 
(Marc Parés Franzi demana per parlar.) Sí?

Marc Parés Franzi

Sí, en aquest sentit també... 

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial (posposada)

250-00143/13 

...el Grup Parlamentari d’En Comú Podem comunica que el punt 5 també el pos-
posaríem per traslladar-lo a la Comissió de Drets Socials.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. 
Molt bé, doncs, començaríem amb l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia
250-00102/13

Tenim la primera proposta de resolució, sobre la fibra òptica a la Sénia, presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Tindria la paraula el 
diputat del PSC Joaquim Paladella, per cinc minuts. Endavant.

Joaquim Paladella Curto

Moltes gràcies, president. Bé, suposo que tots los grups que estem aquí estem 
d’acord que hem de tindre igualtat d’oportunitats, no? I, en este sentit, bé, doncs hi 
ha llocs que se necessite més esta igualtat d’oportunitats. En acabat, hi ha un pro-
blema que es comú a tot lo món rural, que és que està tardant molt en arribar la fi-
bra òptica. A més a més, lo desplegament que es fa intern dels municipis no arribe 
normalment a les zones industrials i als polígons industrials. I este és un cas exacte 
del que està passant a lo que és el tema de la Sénia, amb la indústria del poble de la 
Sénia. Això significa que estan en inferioritat de condicions amb altres llocs de Ca-
talunya i d’Espanya, amb los que han de competir. Per tant, naltros demanam que 
s’accelere el màxim possible l’arribada a la Sénia de la fibra òptica.

I, a més a més, que es parle amb les empreses; amb les empreses que ja han fet 
la distribució i l’entrada a la Sénia de lo que és lo repartiment de la fibra òptica pel 
poble i el municipi, per tal de que s’arribi als polígons industrials, per tal de que s’ar-
ribi a les zones industrials, per tal de que aquestes empreses tinguin el mateix ser-
vei i puguen competir amb altres indústries del mateix sector d’arreu de Catalunya, 
de l’Estat i del món. Perquè, si no, estan en inferioritat de condicions, i això, en els 
temps que estem, doncs, tampoc no ho podem ni tolerar. I, a més a més, hauríem de 
ficar els mitjans possibles per tal de que això no sigui possible. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs començaríem les intervencions. Pel Grup Parlamentari de 
VOX, té la paraula el senyor Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Sí, solo para manifestar nuestra conformidad con la propuesta y que los ciuda-
danos de esta localidad, de la Sénia, tengan las mismas posibilidades de acceso a 
las nuevas tecnologías.

El president

Moltes gràcies. No veig la diputada de la Candidatura d’Unitat Popular. Per tant, 
passaríem al Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Marc Parés. Té la paraula.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari també donarà suport a aques-
ta proposta de resolució, que, de fet, posa de manifest una de les problemàtiques més 
importants que creiem que tenim al país actualment. En aquest cas, manifestant-ho 
concretament en el municipi de la Sénia i amb la dificultat de tenir fibra òptica en 
polígons industrials, en un municipi que, com tots sabem, la indústria del moble és 
especialment important, però que reflecteix, al final, el que nosaltres anomenem una 
falta d’equitat territorial. És a dir, la possibilitat de que, visquis on visquis del país, 
puguis tenir dret a accedir als mateixos nivells de serveis, i també als mateixos ni-
vells de renda. Malauradament, sabem que el món rural i que la Catalunya en risc de 
despoblament és, també, la Catalunya empobrida, i això s’explica, en bona mesura, 
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per la falta de serveis, entre ells, la fibra òptica, que, en el moment actual, doncs, és 
essencialment imprescindible. 

I, en aquest sentit, doncs, com a mostra de lluita contra les desigualtats en el ter-
ritori i la necessitat de garantir l’equitat, òbviament, el nostre grup donarà suport a 
aquesta proposta de resolució. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. No veig, tampoc, la diputada del..., no, perdó, ara toca al Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el senyor Matías Alonso. Té la paraula.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Quan parlem de fibra òptica parlem d’ample de banda i par-
lem, també, d’accés a les noves tecnologies. I, per tant, estem parlant de competiti-
vitat. I això és el que cal. Cal millorar la competitivitat de les nostres empreses. El 
Govern el que ha de fer, precisament, és impulsar la implantació i el desplegament 
de la fibra òptica i garantir així també la igualtat d’oportunitats. Per tant, hem de 
votar i votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. No veig ningú del Grup Mixt. I, per tant, passaríem al Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula Joan Canadell.

Joan Canadell i Bruguera

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres no podem estar més d’acord que cal aju-
dar i afavorir els sectors empresarials d’aquest país. La Sénia ha estat sempre, en la 
indústria del moble, un referent, per a Catalunya i a nivell europeu. I, per tant, hem 
d’intentar ajudar a que això segueixi sent així. Per tant, no podem més que donar 
suport a aquesta proposició. 

Dit això, el que també hem de recordar és que aquí hi ha un problema de compe-
tències, eh? I les competències en telefonia, com sabeu, són de l’Estat espanyol. I, per 
tant, l’Estat espanyol només compleix pel que fa a la telefonia fixa, però no amb les 
de banda ampla. I això ho hem de recordar perquè, al final, això també afecta –i de 
forma important– les nostres empreses. I després tenim un problema de finançament, 
que és un problema endèmic, que, resumidament, el situem en els 20.000 milions 
d’euros de dèficit fiscal que fa que no puguem arribar a tot arreu.

Per tant, arribarem a la Sénia quan puguem. Quan podrem? Doncs està previst 
–estava previst–, abans d’aquesta proposta, que el departament durant el 2021 ar-
ribés amb la fibra a la Sénia i a onze municipis més de la zona. Per tant, això està 
previst i es farà. I no tenim cap dubte que així serà. Però també demanem al grup 
proposant, als socialistes, que té alguna cosa a veure amb el Govern espanyol, que 
en el tema competències i finançament ajudi, perquè és la manera d’ajudar de veritat 
les nostres empreses i el benestar de la nostra gent. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I, finalment, per Esquerra Republicana, intervindria Eugeni Vi-
llalbí.

Eugeni Villalbí Godes

Bé, bon dia. M’incorporo avui a la comissió. És la meua primera intervenció al 
Ple i comencem amb un punt sobre la Sénia, quan jo soc nascut a la Sénia. Us podeu 
imaginar que va ser una mica sorprenent. I també fa una certa il·lusió. A la proposta 
de resolució del Grup Socialistes se parla que la implementació de la indústria ha es-
tat desigual arreu del territori. I, de fet, és ben bé així. Justament la Sénia és un mu-
nicipi que podríem dir que geogràficament no està ubicat en un lloc estratègic. Però, 
segurament, el fet del caràcter de la gent del municipi, superant qüestions d’adver-
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sitat, fa que, a partir dels anys seixanta, en el desenvolupament d’un embassament 
al riu Sénia, l’aparició de motors i l’aprofitament dels recursos naturals, sobretot el 
riu, els recursos hídrics, es desenvolupa tota una sèrie de teixit industrial al munici-
pi, que arriba i desenvolupa el municipi amb un creixement important, sobretot en 
el sector del moble, amb el parc de botigues del moble més important del país i lo 
conjunt industrial del moble més important de tot l’Estat i, segurament, també a tota 
la península Ibèrica. 

Això va comportar un creixement demogràfic i un desenvolupament del munici-
pi constant, des dels anys seixanta fins a principi del 2000, només estroncat per la 
crisi de la bombolla immobiliària, al voltant del 2008, que va comportar no només 
el tancament de molta indústria al municipi i moltes botigues, sinó també la pèr-
dua, per primera vegada en quaranta anys, de població. Una població que s’ha fre-
nat actualment per una pèrdua al voltant d’uns vuit-cents, mil habitants al municipi. 
Això demostra que malgrat esta implementació irregular de la indústria al territori, 
quan s’implementa és garantia de cohesió territorial, és garantia d’equilibri territo-
rial, d’esta igualtat d’oportunitats que abans altres diputats estaven esmentant. I, per 
tant, la importància que este sector industrial, que este teixit econòmic tingue tots 
los recursos i totes les eines per poder tirar endavant i per poder competir amb al-
tres sectors.

Fins ara, segurament estes eines per poder competir eren vies asfaltades, eren 
infraestructures, eren serveis públics de qualitat, que són necessaris. Però, a dia 
d’avui, no només n’hi ha prou amb això, sinó que el que necessitem són les infra-
estructures del segle xxi, són les eines, la fibra òptica, les eines digitals per poder 
competir a nivell local, per poder competir a nivell de país i també per poder-se 
connectar arreu del món. Per tant, el que necessitem és aquesta connexió de fibra 
òptica, que al municipi estrictament ja ha arribat per altres tipus d’iniciatives, però 
que a la zona industrial, a dia d’avui, encara no hi és. Per això, des del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana ens sumarem a aquesta proposta de resolució i hi 
votarem a favor.

M’estalvio, no?, el recordatori que el diputat de Junts per Catalunya feia en re-
ferència al Partit Socialista i a les competències del Govern espanyol per no repe-
tir-me. Però també insistiré en el vot a favor perquè, de fet, el Govern català ja ho 
té previst. Té previst, com apuntàvem abans, que durant aquest any 2021, i esperem 
que aquesta proposta de resolució puga accelerar el que ja estava previst, no?, faci 
arribar la fibra òptica als municipis de Freginals, de la Galera, de Godall, de Mas 
d’en Verge, de la Ràpita, de Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia i Ulldeco-
na i a zones industrials com Masdenverge, Barranc del Lledó o una zona del polígon 
industrial de la Sénia i d’Ulldecona. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Vistes totes les intervencions, podríem donar per aprovada per assen-
timent aquesta proposta de resolució, que vol dir unanimitat? Hi estaríem d’acord? 
(Pausa.)

Molt bé, doncs s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13

Seguidament, tenim la proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Ba-
ges, presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem. I, per tant, donaríem la 
paraula, per cinc minuts, al diputat Marc Parés. Per tant, té la paraula.



DSPC-C 62
15 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CPDT  8

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, amb aquesta proposta de resolució volem posar de ma-
nifest una de les obsessions, diria, del nostre grup parlamentari, que és transformar 
el model d’infraestructures i de mobilitat a Catalunya i transformar Catalunya en el 
que, per nosaltres, hauria de ser un país de trens i no un país de carreteres i d’auto-
pistes com hem anat construint. És cert que, com vostès saben, doncs, en una sessió 
plenària de fa uns mesos ja vam portar alguna d’aquestes propostes per al conjunt 
del país al Ple del Parlament, entre les quals hi havia, també, part de la que avui de-
fensem. Però crèiem que, doncs, tenia sentit focalitzar en una proposta de resolució 
una de les zones més problemàtiques del país en aquest sentit, com és la Catalunya 
Central i la comarca del Bages en particular.

Saben que els dèficits de mobilitat, especialment la mobilitat en transport públic a 
la Catalunya Central, són enormes. De fet, tenim en el següent punt una altra qüestió 
que també fa referència a la Catalunya Central. I en el cas de la comarca del Bages, 
doncs, aquests dèficits són especialment manifestos. Uns dèficits que són històrics, 
no?, per la manca d’inversió i per la priorització, tant pel Govern de l’Estat com per 
part de la Generalitat, històricament..., amb manca d’aposta per ferrocarril. Saben, 
també, doncs, que les dues línies del Bages, tant la de Rodalies com la de Ferro-
carrils, han estat desaprofitades durant masses anys. I nosaltres creiem que caldria 
invertir-hi per garantir una millor freqüència i reduir els temps de connexió. Malau-
radament, això no ha estat així i massa temps s’ha estat apostant, doncs, per l’auto-
pista i per les infraestructures viàries, amb una C-55, que també en som coneixedors, 
que està permanentment saturada cap al sud i que té creixents problemes d’acciden-
talitat cap al nord, i sobre la qual hi ha un acord territorial important, no? 

És a dir, la gran majoria d’actors del territori estem d’acord, doncs, que cal –i, 
de fet, ho vam debatre en una sessió anterior de la comissió– el desdoblament de 
la C-55, entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Estem d’acord que cal alliberar el 
peatge. Però nosaltres creiem que, a banda d’això, cal posar l’accent en les infraes-
tructures ferroviàries. Portem aquest tema a debat, també, doncs, perquè no fa gaire 
l’Ajuntament de Manresa i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya van anunciar 
una significativa inversió d’entre 40 i 60 milions d’euros per al soterrament del tram 
de la línia de Ferrocarrils que va de Manresa-Alta a Manresa-Baixador, en el seu 
pas per Manresa, amb una important millora urbana per a la ciutat que, òbviament, 
doncs, compartim.

Però sí que volem debatre, doncs, quines són les prioritats i on posem l’accent en 
les inversions. I nosaltres creiem que el que cal és una mirada comarcal per resoldre 
no només la connexió de Manresa amb Barcelona, sinó el conjunt de la mobilitat a 
la comarca del Bages. I aquí els dèficits són enormes. És a dir, no existeix connexió 
en transport ferroviari, i en transport d’autobús els dèficits són molt significatius. I és 
per això que volem posar a debat quines són les prioritats. Si ens hem de gastar els 
diners en soterraments i en millores urbanes que, òbviament, la ciutat de Manresa 
rebrà amb les mans obertes, perquè li suposa una millora urbana significativa; o si 
hem de prioritzar la inversió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el que 
nosaltres proposem, que no és incompatible amb el que abans comentàvem, que és, 
doncs, el desplegament del projecte del pla del tren tramvia del Pla de Bages.

Un projecte que ja ve de l’any 2009 i que permetria no només millorar la conne-
xió en zones internes de Manresa, no?, amb el centre, el centre amb la zona esportiva 
del Congost, amb el cementiri, sinó també amb polígons industrials. I, especialment, 
amb molts municipis de la comarca, amb els seus dos ramals, que estaven previstos 
i que ens permetria connectar amb Sant Joan de Vilatorrada, amb Santpedor, amb 
Sallent, amb Callús o amb Súria. 

I, per tant, creiem que aquí tenim un repte important que milloraria enormement 
la mobilitat de la comarca. De la mateixa manera que projectes d’aquest tipus millo-
rarien, també, la mobilitat comarcal en altres territoris on s’han posat de manifest, on 
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s’estan impulsant, com és el cas del Camp de Tarragona, o altres projectes que nosal-
tres també defensem, com seria el tren tramvia de la Costa Brava. Per tant, el que de-
fensem és una aposta del Govern de la Generalitat per les infraestructures ferroviàries 
amb models de trens tramvia que resolguin la mobilitat a nivell comarcal.

I, en el cas del Bages, doncs, desenvolupar aquest projecte de tren tramvia, òb-
viament –i aquests són els tres punts que nosaltres proposem a la nostra proposta de 
resolució–, elaborant una priorització de les actuacions per al conjunt del territori, 
per al conjunt del Bages i de forma integral. Per tant, tenint en compte totes les in-
versions necessàries en tots els àmbits. En segon lloc, doncs, prioritzar, com dèiem, 
el projecte de tren tramvia. I, en tercer lloc, creiem que seria necessari obrir un de-
bat sobre l’adequació i la compatibilitat de la inversió proposada per Ferrocarrils ara 
mateix, relativa al soterrament de la línia de Ferrocarrils de Manresa, i altres op-
cions com les que puguin sortir del debat que nosaltres proposem. Per tant, aquestes 
són les propostes que plantegem. En el següent torn, en tot cas, ens posicionarem 
sobre les esmenes rebudes. 

Gràcies, president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Cinc minuts clavats. Ara obriríem el torn dels altres 
grups. Començaria el portaveu del Grup Parlamentari de VOX, el senyor Andrés 
Bello. (Veus de fons.) Ah, el de les esmenes, perdoneu. Doncs tenim esmenes de 
Junts per Catalunya i d’Esquerra Republicana. Per tant, per Junts, Cristina Casol. 
(Veus de fons.) No és per ordre creixent? Esquerra Republicana, doncs. Ferran Es-
truch, d’acord.

Ferran Estruch i Torrents

Moltes gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Com les esmenes són conjun-
tes amb els companys de Junts per Catalunya, en primer lloc, agrair la predisposició 
en l’acord d’alguna de les esmenes presentades amb el grup dels comuns. Pel que 
fa al punt 1 de la proposta de resolució, aquí estaríem d’acord en prioritzar, no?, en 
fer una priorització i un debat per prioritzar quines són aquelles infraestructures de 
mobilitat, doncs, que hem de prioritzar a la comarca del Bages, la comarca d’on jo 
vinc, on soc alcalde, en la qual és evident que cal millorar la mobilitat. I d’acord 
també estem, en aquest sentit, en que cal treballar per aquest nou model de mobili-
tat, i també transformar el model d’infraestructures de Catalunya.

Aquí crec que és evident, també, posar de manifest que aquesta transformació 
del model no només no és possible en aquests moments sense la gestió de totes les 
infraestructures del país i de disposar de tots els recursos. Anem molt coixos. I no-
més cal veure –jo que en soc, n’era, usuari; ara, per temps, no puc– les infraestruc-
tures ferroviàries de la nostra comarca. I com també ha dit el diputat Parés, doncs, 
amb les infraestructures viàries, on tenim una C-55 congestionada i una C-16 en la 
qual, per venir nosaltres, per exemple, al Parlament de Catalunya i molts altres veïns 
i veïnes del Bages l’única opció que tenim per anar amb una via d’alta capacitat és 
pagar un dels peatges més cars del país. I en aquest sentit, evidentment, d’acord amb 
el que és l’aixecament del peatge de la C-16, que, des de la comarca, fa temps que 
ho treballem. Per tant, en la primera estaríem d’acord. Cal aquest debat i cal aquesta 
priorització. 

Pel que fa al segon punt, creiem important millorar la mobilitat interna, i, per 
tant, el projecte de tramvia no el descartem, la comarca no el descarta. S’ha treba-
llat. I aquí creiem que el primer que cal fer és un estudi de viabilitat, per veure que 
aquest és el millor model. Poder en trobem altres. Hi ha altres alternatives que po-
den ser fins i tot millors que aquesta. Però, tot i així, nosaltres considerem que és un 
bon projecte. Però que ens cal aquesta prèvia, aquest estudi previ de viabilitat del 
projecte del tren tramvia del Bages. No només pel seu cost, sinó també per si és útil 
per al conjunt de la comarca i per als seus trenta pobles. 
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I pel que fa al tercer punt d’aquesta proposta de resolució, nosaltres no hi estem 
d’acord. No estem d’acord en que el Parlament de Catalunya hagi de posar-se en una 
inversió pactada entre la Generalitat de Catalunya i treballada amb la ciutat de Man-
resa, amb l’acord majoritari dels seus grups polítics i del Govern, que és una inver-
sió important per a la ciutat de Manresa. Una inversió de transformació urbana, que 
s’ha fet en altres ciutats: s’ha fet a Terrassa, s’ha fet a Sabadell, es farà a Igualada... 
I per què no a Manresa? Per què no a la capital de la comarca del Bages?, que vol 
aquest projecte de transformació que millorarà la mobilitat interna, que endreçarà 
la ciutat, que traurà la barrera del tren del mig de la ciutat. Jo crec que hem d’avan-
çar cap a aquestes ciutats. I nosaltres això no ho veiem incompatible amb invertir 
en altres projectes com el mateix tramvia o amb busos híbrids, que s’ha parlat i que 
s’està estudiant. 

Per tant, una cosa no és en detriment de l’altra, sinó que són dues coses comple-
mentàries. I nosaltres el que no farem és, en una inversió que està pactada amb la 
ciutat de Manresa, una inversió important per a la comarca, també no només per la 
capital, doncs, manifestar-nos en contra quan aquest debat ja hi ha sigut. I, per tant, 
els governs respectius ho han acordat. El que volem és aquesta inversió. I volem que 
aquesta es compatibilitzi amb les altres inversions, que prioritzarem i que ja hem 
prioritzat des de la comarca, i que cal acabar de consensuar que milloren la mobili-
tat quotidiana dels veïns i veïnes del Bages. Sempre amb els criteris de sostenibilitat 
i seguretat, no?, per a tots i totes. 

Per tant, aquest seria el posicionament del nostre grup respecte a aquesta pro-
posta de resolució. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula Cristina Casol, en nom del Grup de 
Junts per Catalunya.

Cristina Casol Segués

Moltes gràcies, president. També amb la idea de transformar Catalunya, que si-
gui un país on el transport públic sigui de la xarxa ferroviària, és a dir, un país de 
tren, com deia el company, al desembre del 2020 el Govern va acordar crear la Taula 
de Mobilitat de la Catalunya Central. I és l’instrument de participació en la gestió 
i elaboració dels instruments, d’alguna manera, que planifiquen la mobilitat. Sabeu 
que en aquesta taula hi ha..., la componen el Departament de la Vicepresidència, els 
consells comarcals, també els ajuntaments afectats, així com Transports Metropo-
litans de Barcelona.

Per tant, la taula és el marc per debatre i elaborar projectes de planificació i 
priorització per a aquest transport públic en aquest àmbit. I està emmarcat, tam-
bé, en el pla de transports de viatgers de Catalunya i el pla director de mobilitat de 
l’ATM. Actualment, el tramvia no s’inclou com un instrument previst en aquesta 
taula. Per això acceptem que sigui ella qui analitzi i elabori una priorització de les 
actuacions en matèria de mobilitat per al conjunt de la comarca, i que el debat i 
la priorització caldria acordar-lo abans d’acabar aquest any 2021, en el marc de la 
transformació necessària per respondre a l’emergència climàtica i la crisi social i 
econòmica que tenim. Per tant, en aquest primer punt, accepten l’esmena. 

Pel que fa al segon punt, hi ha hagut una transacció i s’ha acordat incloure el 
text que es va aprovar en el Ple, en tant, com deia el company d’Esquerra Repu-
blicana, que iniciem, amb un estudi de viabilitat, el projecte de desenvolupament 
del tren tramvia del Bages, que connecti Manresa, per una banda, amb Súria i, per 
l’altra banda, amb Sallent. I, així mateix, impulsar la mobilitat sostenible del Bages 
mitjançant el desenvolupament del pla director de mobilitat de l’any 2020-25 i el 
pla director d’infraestructures del 2021 al 2030, que està pendent d’aprovació defi-
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nitiva. I tot això definirà la millora dels nous serveis de transport públic en el nou 
pla de transports de viatgers a Catalunya, en redacció. 

Pel que fa a la tercera esmena, el company del Grup Parlamentari d’Esquerra ho 
ha explicat molt bé. És a dir, no l’acceptem –hi votarem en contra–, perquè cal com-
patibilitzar el projecte de soterrament d’aquest Baixador de Manresa amb la resta de 
propostes que estan consensuades amb prioritats i necessitats en la mobilitat quoti-
diana, perquè sigui sostenible i adequada a tot el conjunt de la comarca del Bages. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, comencem el torn d’intervencions dels grups que 
no han presentat esmenes. Té la paraula el senyor Andrés Bello, pel Grup Parla-
mentari de VOX. (Veus de fons.) Ah, sí, és veritat. Perdoneu, eh? És que... El Grup 
Socia listes té la paraula, el seu portaveu, Jordi Terrades.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, president. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució, i 
també a la transacció a què s’ha arribat. Deixi’m dir, de totes maneres, dues o tres 
idees, no?, al voltant d’aquesta proposta de resolució i d’algunes de les intervencions 
que he escoltat en aquesta sessió. Nosaltres considerem, el Grup Socialistes conside-
ra que és compatible, no?, la millora i modernització de la xarxa viària de Catalunya 
–per altra banda necessària, aquesta millora i modernització, i més si estem parlant 
de les comarques centrals del país... I això no és incompatible, més aviat ha de ser 
compatible, amb les inversions ferroviàries. 

En primer lloc, saludem aquest primer acord entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Govern de Catalunya respecte a la integració urbana de Ferrocarrils de la Generali-
tat, malgrat –i deixi’m posar l’èmfasi aquí– que l’Ajuntament de Manresa no ha in-
format ni ha intentat cercar l’acord amb la resta de grups municipals que no formen 
part del Govern municipal a l’Ajuntament de Manresa.

Fins i tot ens consta que hi han alguns col·legis i alguns col·lectius que no aca-
ben de veure aquesta integració. Bé, en tot cas, ens mirarem –i ens estem mirant– la 
lletra petita d’aquesta inversió, que és una inversió important, per comparar-la amb 
altres integracions urbanes que s’han fet en altres ciutats de Catalunya, on aquestes 
integracions sempre, diguem-ne, s’intenten finançar no a costa del conjunt del pres-
supost, sinó també a través d’algunes operacions urbanístiques. 

I, en segon lloc, també creiem oportú que s’iniciï aquest estudi de viabilitat per 
al desenvolupament del tren tramvia del Bages. I m’atreveixo a afegir-hi, tot i que és 
evident que no consta en aquesta proposta de resolució, que, a més a més, hauríem 
d’estudiar com millorem –igual que es fa, o que s’ha de fer, amb les rodalies, que, 
en aquest cas, corresponen a Renfe– les freqüències comercials de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya entre Barcelona i Manresa, eh? Que també és un dels 
dèficits que tenim.

I, en aquest cas, el Govern de Catalunya, que és el que té la competència, tam-
bé hauria d’aprofitar que estem fent aquests estudis per veure com millorem, també, 
les freqüències comercials de Ferrocarrils de la Generalitat en el seu trajecte Man-
resa-Barcelona. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara sí, té la paraula el senyor Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Ahora sí, gracias. Pues en esta propuesta hay varios asuntos. En alguno de ellos 
no puedo entrar. En los debates que ha habido entre los partidos que apoyan al Go-
vern y algunos de los que están en la oposición, ¿no?, desconocemos el tema local 
de Manresa. Sí en el tema del tranvía; no tenemos información. Nos parece que por 
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la propia característica del medio de transporte debe de ser una inversión bastante 
onerosa. No dudamos de que pueda ser necesaria y pueda mejorar la vida de los ciu-
dadanos de los municipios afectados, pero no tenemos información. 

Y también utilizando la argumentación que ha facilitado el diputado proponente, 
ha hablado varias veces de «priorización». También nosotros creemos que hay que 
priorizar y creemos que en este momento los ciudadanos de Cataluña tienen otras 
necesidades que, a nuestro juicio, son mucho más importantes y más prioritarias que 
la de esta construcción de esta nueva línea ferroviaria. 

Por lo tanto, nuestra posición será abstenernos.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula la diputada de la Candidatura d’Uni-
tat Popular, Montserrat Vinyets, a la qual donem la benvinguda després de vacances.

Montserrat Vinyets Pagès

Gràcies. Gràcies per la benvinguda, també. Igualment: els desitjo una bona re-
entrada. Nosaltres votarem favorablement la moció, i també l’esmena transaccional. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula Matías Alonso, del Grup de Ciuta-
dans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Aquesta és una proposta que ve de lluny. Jo diria que 
perdura des del tripartit del senyor Montilla. Que, per cert, alguns enyoren, eh?, no 
és el nostre cas, no és el cas de Ciutadans, que els recordo que va néixer, precisa-
ment, com a conseqüència del tripartit del senyor Maragall. No estem en contra de 
planificar, de prioritzar i d’implementar millores en el transport públic arreu; també 
en el cas de la comarca del Bages. Però cal recordar que hi ha cua. Els successius 
governs de la Generalitat, també els dos tripartits, han parlat molt de millorar la mo-
bilitat. Però, a hores d’ara, el més calent encara és a l’aigüera. La transacció jo els 
diria que és un brindis al sol. Quan el Govern de la Generalitat no vol fer una obra 
pública el que fa és aprovar un projecte. A hores d’ara tenim centenars de milions 
d’euros en projectes que acaben dormint en un calaix.

Els recordo, també, que encara no s’ha posat la primera pedra del tren tram del 
Camp de Tarragona, que també ve de molt lluny, i que tant els tripartits com els 
successius governs separatistes, doncs, hi haurien d’haver posat fil a l’agulla. Nosal-
tres no ens oposarem a aquesta proposta de resolució, però, en tot cas, la veiem amb 
força escepticisme.

El president

Moltes gràcies. No hi ha ningú del Grup Mixt. Per tant, ara el diputat ponent, 
Marc Parés, pot fixar la seva posició.

Marc Parés Franzi

Gràcies. Gràcies, president. Bé, en tot cas, manifestar que acceptem l’esmena 1. 
Efectivament, posant en relleu la necessitat que sigui la Taula de Mobilitat de la Ca-
talunya Central la que endegui aquest debat i priorització. També creiem que és una 
taula que ha de mostrar avenços i resultats i que, fins ara, n’hem vist pocs. Per tant, 
animem el Govern a que acceleri el ritme de funcionament de la Taula de Mobilitat 
de la Catalunya Central. Dir també que no estem..., la proposta que fem no té un 
problema de competències. És a dir, la Generalitat té competència per fer això. El 
que segurament li falten són recursos. Per tant, el problema entraria en el problema 
de finançament que té Catalunya, que també és evident. 

Dir també que estem davant d’un projecte tècnicament viable, que, com ja s’ha 
dit, doncs, efectivament, es va proposar l’any 2009 i hem viscut una dècada de des-
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inversió i creiem que cal començar a recuperar les inversions. I que, a més a més, 
és un projecte que es basa en vies preexistents. I que, per tant, amb l’aprofitament, 
també, d’infraestructures que ja existien. Per tant, també la racionalitat i la viabilitat 
tècnica del projecte és evident. 

Manifestar també, i en relació amb el segon punt, que hem transaccionat una es-
mena que ja vam acordar en el Ple. Per tant, agrair també als grups que han presen-
tat esmenes la disponibilitat a transaccionar. 

I amb relació al tercer punt, que és el que no hem acceptat l’esmena i en el que 
podem tenir més controvèrsia, manifestar, en primer lloc, que, al nostre entendre, no 
hi ha hagut el debat suficient sobre aquesta inversió. Una inversió que es fa des de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per tant, té sentit que en debatem aquí 
al Parlament, tot i que és una inversió que afecta un municipi concret, que és Man-
resa. És una qüestió local, però amb recursos del conjunt de Catalunya. I, per tant, 
creiem que té sentit. 

Creiem, com deia, doncs, que no hi ha hagut suficient debat. I, al mateix temps, 
manifestem que, òbviament, celebrem que hi hagi una millora urbana per a la ciutat 
de Manresa, però també el que posem sobre la taula és com prioritzem els recursos 
que es gasten des de Ferrocarrils, i que, per tant, són recursos destinats a la infra-
estructura ferroviària. I és aquí on nosaltres posem el dubte de si potser, doncs, cal-
dria tenir en compte altres infraestructures com la que proposem, que millorarien la 
mobilitat del conjunt de la comarca. I en cap cas negant la compatibilitat de les dues 
coses. És a dir, és obvi que les dues inversions són compatibles. El que plantegem és 
la necessitat de prioritzar-les. És aquí on volem posar el focus. 

Per part nostra, res més. Doncs aquesta és la posició. Per tant, acceptem l’esmena 
1, transaccionem la 2 i no acceptaríem l’esmena 3. 

Gràcies.

El president

Molt bé.
Per tant, el que faríem seria votar conjuntament l’esmena 1 i l’esmena 2.
Entenem que estan transaccionades.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Una.
Quedarien aprovades.
I ara... (Veus de fons.) Per 15 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.
I votaríem l’esmena 3.
Vots a favor? (Veus de fons.)
El punt 3, perdó. Perdó, el punt 3, sí.
Tres vots a favor.
Vots en contra?
Vuit.
Abstencions?
Cinc.
Per tant, quedaria rebutjat el punt 3. (Veus de fons.) Per 3 vots a favor, 8 en con-

tra i 5 abstencions.
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Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia 
a Centelles

250-00122/13

Molt bé. Seguidament, passem a la proposta de resolució número 3, sobre els ho-
raris de la línia 3 de rodalia a Centelles, que presenta el Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. I tindria la paraula la diputada Marta Moreta, per cinc 
minuts.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bé, presentem aquesta proposta de resolució sobre els horaris 
de la línia R3 de Centelles. Recordar que des del 2010 la Generalitat de Catalunya té 
les transferències de les competències en rodalies pel que fa al tema de la regulació, 
la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció de serveis i les activitats. Per 
tant, la Generalitat ha de fer ús d’aquestes competències per millorar aspectes com 
els horaris i l’increment de freqüències, que és, precisament, el que nosaltres pro-
posem en aquesta proposta de resolució. Per què fem aquesta proposta? Doncs per 
diversos motius. 

El primer: perquè és una reivindicació històrica de la ciutadania, la millora de 
la R3. Evidentment, en el seu desdoblament –que ja ho diem–, i també en els seus 
horaris i la seva freqüència.

El segon punt: perquè no requereix d’una gran inversió econòmica. Normalment, 
en aquestes propostes de resolució que es presenten aquí al Parlament sempre estem 
parlant de recursos econòmics. Aquí no. Estem dient que volem ampliar la freqüèn-
cia dels horaris. 

Tercer punt: perquè depèn d’una voluntat política, on la Generalitat, el que deia, 
té les competències plenes per poder-ho fer. I sabem aquesta necessitat del desdo-
blament de la R3, però recordar que en aquests moments ja està aprovat el desdobla-
ment de Barcelona - la Garriga i està pendent l’adjudicació de l’estudi ambiental fins 
a Vic i la taula de seguiment per la resta del desdoblament de la R3. 

Finalment, també m’agradaria dir que sempre ens omplim de paraules molt ma-
ques, molt boniques, sobre que no hi hagin greuges entre els territoris. Però haurien 
de saber, diputats i diputades, que aquesta línia, la R3, hi ha franges que els inter-
vals de franges horàries són superiors a una hora. Per tant, reflexionem tots plegats 
si no volem aquest greuge dels territoris, per intentar, doncs, solucionar el que està 
passant en aquest moment. També m’agradaria acabar dient que el ministeri està tre-
ballant en el pla de rodalies, i que preveu unes inversions de 6.300 milions d’euros 
fins l’any 2030. I, en concret, a Catalunya, té un pressupost aprovat de 1.900 milions 
d’euros per al sector ferroviari de Catalunya. 

Dir –i ja aprofito aquest apartat– que hem fet una transacció del punt 2 de la pro-
posta de resolució i que al punt 1 no acceptem l’esmena que hi havia. I donar –ja no 
agafaré el torn de paraula després– les gràcies al Grup de Junts per Catalunya i al 
d’Esquerra Republicana per la facilitat amb què han fet possible aquesta transacció. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Tenim esmenes, dels grups d’Esquerra i de Junts. Per tant, dona-
ríem primer la paraula al Grup d’Esquerra Republicana, que intervindrà el diputat 
Engelbert Montalà.

Engelbert Montalà i Pla

Moltes gràcies, president. Benvinguts. Jo espero també que les vacances els ha-
gin provat a tots. En primer lloc, agrair la bona predisposició per tal d’arribar a un 
acord, en aquest cas, amb la diputada socialista. I ens..., però, i un cop hem arribat 
a l’acord i aprovem tot el que havíem d’aprovar, deixi’m posar en incís dos o tres as-
pectes que crec que sí que hauríem de posar sobre la taula. 
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Ens han de quedar molt clars els aspectes competencials de cadascú a l’hora de 
definir les propostes de resolució. Perquè llavors entendrem una miqueta cap on vo-
lem incidir realment en la nova gestió de les noves mobilitats en el territori. Al nos-
tre grup no li costarà mai gens instar la Generalitat a l’hora de millorar cadascuna 
de les casuístiques que tenim en el territori.

Però també els recordem que haurien de tindre la mateixa facilitat vostès per ins-
tar, en aquest cas, el Govern de l’Estat en les seves responsabilitats. I, en aquest cas, 
en les responsabilitats derivades dels compromisos en les inversions en el territori. 
I jo l’hi dic, eh? Som del territori, entenem el territori, vivim el territori i patim el 
territori. No només vostè, sinó la gran majoria de diputats que estem aquí. Jo mateix 
soc del Pla d’Urgell. I no se m’acudiria mai agafar un tren que tarda de quatre a cinc 
hores en arribar a Barcelona. Llavors, clar que coneixem les casuístiques de cadas-
cun. Però hem d’entendre, també, la responsabilitat de cadascú per revertir totes i 
cadascuna de les casuístiques en mobilitat del nostre país. El compromís del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana és inequívoc en els nous models de mobilitat. 
Una mobilitat sostenible, una mobilitat verda i una mobilitat, al final, que respongui 
a una descarbonització per fer efectiu el que nosaltres sí que ens creiem. 

Per tant, sempre comptaran amb la complicitat a l’hora d’intentar millorar els 
serveis de rodalies. I sempre ens trobaran amb predisposició per assenyalar-los 
quines són cadascuna de les responsabilitats que ha d’assumir en cadascun dels llocs 
on estem, en aquest cas, els que donem suport al Govern a la Generalitat, i vostès, 
en les seves responsabilitats en tant que governen un estat on tenen moltes compe-
tències, encara, en el nostre territori. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula el diputat Joan Canadell, pel Grup de 
Junts per Catalunya.

Joan Canadell i Bruguera

Moltes gràcies, president. També agrair el to i el que ha dit el company, la predis-
posició del Grup Socialistes per acceptar la primera esmena i transaccionar la sego-
na. I, per tant, aquí també ens sumem a aquest agraïment. Però, dit això, i aprofitant 
que la diputada Moreta ha fet una llista llarguíssima de totes les competències que 
tenim en trens, s’ha deixat el més important –s’ha deixat el més important–, que són 
les vies, que són els trens, que són els diners per poder fer les inversions i que és el 
compliment dels terminis d’inversions. Quantes vegades ha dit, el Govern espanyol, 
eh? –i aquí, evidentment, no fa només per vostès, també faig referència al Partit Po-
pular quan ha governat–, aquesta línia s’havia d’ampliar fa molts anys?

La darrera vegada que s’hi va comprometre va ser el 2015. Però és una línia que 
porta des de l’any 1875 amb una sola via. I és una línia que va a una comarca que, 
com vostès saben, és una comarca de les més productives a nivell agroalimentari 
del país. Per tant, si no ajudem el territori de veritat..., no millorant l’horari per can-
viar la franja horària de menys d’una hora; no, no, és que allò ha de ser un metro. 
Allò hauria de ser un metro. I per ser un metro només ho podrem fer si tenim un 
desdoblament com déu mana. Millorar les franges horàries, quan tots sabem que 
una sola via el que fa és donar una fiabilitat nul·la, perquè jo que ho visc, perquè soc 
de la zona, ho veig. Aquella via el problema és que no saps mai si el tren arribarà o 
no arribarà a l’hora, perquè amb una sola via, quan no és un problema és un altre. 
Per tant, no és un problema de posar una franja més, és un problema de que la gent 
ja no agafa el tren perquè sap que la possibilitat de que no compleixi els horaris és 
altíssima.

Per tant, no continuem per aquesta via de les excuses, si us plau, anem per feina. 
Això es va decidir el 2015 i sembla que el proper termini de compliment del des-
doblament és el 2030. És a dir, que no anem bé. És a dir, així no tindrem realment 
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una línia com ens cal allà. I tot i que hagi parlat dels 1.900 milions d’euros amb la 
xarxa ferroviària, jo no puc més que fer el que sempre faig i seguiré fent mentre 
estigui en aquest Parlament, que és reclamar el deute històric en infraestructures, 
45.000 milions d’euros acumulats. Això donaria per solucionar molts dels proble-
mes que hem parlat avui aquí. I, evidentment, ho faríem al més ràpid possible i amb 
moltes ganes, no ho dubti. 

Dit això, tornar al tema de les esmenes. La primera s’ha acceptat. I la segona, 
que, d’alguna manera, el que fa és posar èmfasi en la necessitat d’aquest desdobla-
ment al més ràpid possible, doncs, al final hem acabat transaccionant per arribar a 
un text que hi estiguem tots d’acord. I també, doncs, agrair que s’hagi transaccionat 
i, evidentment, que hi votarem a favor. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula el diputat Andrés Bello, del Grup 
Parlamentari de VOX.

Andrés Bello Sanz

Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero comentar que la diputada propo-
nente nos ha hablado de una mejora de un servicio público sin incremento de gasto. 
Me gusta escuchar estas palabras, me gusta, a pesar de que hay algunos que parece 
que les gusta menos, ¿no?, y que aluden a otros agravios, en fin, que no tocan ahora, 
pero me ha gustado esta propuesta. Parece sencilla, ¿no? 

Y luego, respecto a la duplicación de la vía, pues también hemos podido ver, que 
también la diputada proponente lo ha señalado, que está previsto, ¿eh? Y, sorpren-
dentemente, para bien, en este caso, pues, han llegado a un acuerdo con los parti-
dos que apoyan al Gobierno, que a mí me ha sorprendido y me ha gustado leerlo, 
porque, bueno, ha sido una lectura rápida. Igual me equivoco, pero habla de coor-
dinación entre la Generalitat, los ayuntamientos y el Gobierno de España. Es decir, 
todos los afectados. Quien tiene la competencia, en un caso, de la obra, quien tiene 
la competencia de la gestión de las cercanías y los ayuntamientos afectados. Yo creo 
que esto debería ser un ejemplo a imitar, a que más veces escuchemos aquí la pa-
labra «colaboración» y no, pues, como parece que algunos están permanentemente 
utilizando agravios y enfrentamientos, ¿eh? 

Dicho esto, nosotros, por supuesto, votaremos a favor de la propuesta. 

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula la diputada Montserrat Vinyets.

Montserrat Vinyets Pagès

Sí, gràcies. A veure, amb relació a aquesta proposta de resolució, dir –ja ho re-
soldran bé en el moment de la votació..., a nosaltres no ens ha quedat massa clara 
la posició de les esmenes del Partit Socialista. En qualsevol cas, el que no podem 
votar nosaltres a favor és d’això de modificar una proposta d’horaris perquè quatre 
trens facin parada a Centelles perquè no tenim la capacitat tècnica per decidir si són 
quatre trens, cinc trens, els semidirectes o no. Per tant, no podem entrar en aquest 
detall. I ens sentim còmodes amb l’esmena feta per Junts i Esquerra Republicana 
de modificació dels punts 1 i 2: «Treballar per configurar un servei que s’ajusti als 
ciutadans i que siguin els tècnics els que determinin els trens concrets».

Pel que fa a l’esmena transaccional, doncs, bé, farem un sí crític. Un sí crític 
perquè sí, està molt bé, les paraules sonen molt bé, però trobem que és una esmena 
transaccional, amb tots els respectes, molt poc resolutiva i que ho deixa tot a l’aire. 
Parla d’espais de seguiment, d’inici de treballs... Sí, està bé, però molt poc resolutiu. 
Per tant, farem un sí crític. 

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula el diputat Marc Parés, del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem. 

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari votarà a favor d’aquesta pro-
posta de resolució. Sí que voldríem fer alguns comentaris al respecte. El primer és 
que, òbviament, la Generalitat té competència per modificar els horaris, per incre-
mentar freqüències de trens. Perquè des de l’any 2009, si no ho recordo malament, 
es va traspassar el servei a la Generalitat. Ara, és veritat, i crec que això és impor-
tant que ens ho diguem, i que ho recordem i que busquem solucions, que per exercir 
aquesta competència es necessita autoritat. I l’autoritat te la dona tenir la clau de la 
caixa. I ara mateix la Generalitat no la té. És a dir, el traspàs que es va fer l’any 2009 
no va anar acompanyat dels recursos. I, per tant, cal, perquè ja han passat molts 
anys, que els recursos arribin. I estem parlant de 200 milions d’euros anuals, que és 
el dèficit tarifari. Que, actualment, el que fa l’Estat és pagar directament a Renfe, 
quan hauria de ser la Generalitat qui pagués a Renfe i a través d’un contracte progra-
ma poder collar, poder regular, poder definir de quina manera Renfe ha de prestar el 
servei, i, per tant, poder incidir molt més, també, en freqüències i horaris. 

Òbviament, tots sabem que la infraestructura és la limitació més important que 
tenim ara mateix en aquesta línia, i que, per tant, sense doble via tota millora es fa 
difícil. Però hi ha marge per millorar. I, òbviament, tots sabem que per fi, i defini-
tivament, i després de molts anys, doncs, sí que tira endavant el desdoblament de la 
línia, amb el que ja s’ha iniciat en el primer tram Parets - la Garriga, i també amb 
l’estudi de viabilitat que en breu es durà endavant sobre el tram Centelles-Vic.

Per tant, tira endavant la millora d’infraestructura. I això també ho hem de dir, 
és a dir, hem viscut en aquest país un munt d’anys de desinversió en rodalies. Con-
cretament, des de l’any 2007, que va ser quan es van comprar els darrers trens. És a 
dir, des de l’any 2007 fins fa un parell d’anys no s’havien comprat trens. Hem viscut 
aquesta gran desinversió perquè el Govern del Partit Popular va decidir posar tots 
els recursos a l’alta velocitat i ens vam oblidar de rodalies. I ara cal aquesta reposi-
ció d’actius, que és el que el pla de rodalies posa sobre la taula. I ho hem de reconèi-
xer. És a dir, estem parlant, doncs, de que sí, en deu anys hi haurà una inversió de 
6.300 milions d’euros, però és que en el primer període del pla, que és 2020-2025, 
estem parlant de 4.500 milions d’euros destinats a aquest primer període. Per tant, 
aquí hi ha un gir, aquí hi ha un canvi. I es veurà en els resultats, òbviament, doncs, 
en el temps que requereix l’execució de les obres que estan planificades en el pla de 
rodalies 2020-2030. 

Per tant, posar l’accent també en la necessitat d’aquest traspàs del dèficit tarifari 
dels 200 milions d’euros de prestació del servei que necessita la Generalitat per po-
der realment exercir la seva competència. I, al mateix temps, pel que fa –i entrant 
ara en la línia R3, que també un servidor coneix prou bé– a la proposta de resolu-
ció que se’ns posa sobre la taula, lamentar que únicament es tracti el municipi de 
Centelles, perquè els problemes de la R3 no només els té Centelles, sinó que els té 
el conjunt de la línia. En aquest sentit, entenem que el punt 2 millora molt més en 
la mesura en què parla de revisar el conjunt dels horaris de la línia, que és una línia 
que té uns dèficits, com ja s’ha dit, enormes. 

I, en aquest sentit, volem posar sobre la taula dues qüestions. La primera, la ne-
cessitat de pensar en clau d’intermodalitat. És a dir, si tu vius a Taradell, que no hi 
ha tren, resulta que agafes un bus per anar fins a l’estació de tren de Vic i el bus arri-
ba quan el tren acaba de marxar. I, per tant, no hi ha coordinació d’horaris entre els 
busos que van, per exemple, de Taradell a Vic, entre busos i trens. Per tant, garantir 
la intermodalitat no és només tenir els espais, sinó també és coordinar bé els horaris 
perquè la intermodalitat sigui possible. 
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I dos, i ho dèiem abans quan parlàvem del Bages: també pensar la mobilitat ferro-
viària en clau regional i en clau comarcal. Perquè si tu vius a Vic i vols anar a Barce-
lona, doncs, ho tens més o menys resolt, tot i que no saps si el tren passarà o no i que 
els temps són els que són. Però és que si tu vius a Manlleu i treballes a Vic, com és el 
cas de la diputada Moreta –no que treballi a Vic, sinó que viu a Manlleu... (El diputat 
riu.) Si vius a Manlleu i treballes a Vic resulta que pots anar en un tren que arriba a 
Vic a les set i cinc i, si no agafes el tren de les set i cinc, el següent tren arriba a Vic 
a les nou i sis. És a dir, a primera hora, hora punta del matí, dues ciutats que tenen 
onze quilòmetres de distància no estan connectades en tren. Bé, estan connectades 
en tren, però has d’esperar dos hores. De les set a les nou. 

Per tant, això no és racional. És a dir, aquest no és el model de mobilitat comar-
cal que necessitem. Per tant, el que cal és que la Generalitat posi la banya aquí, i que 
també, a través de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central que abans comentà-
vem, es posi l’accent en la millora de freqüències i en la millora d’horaris.

Per tant, res més. Hi votarem a favor. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Finalment, té la paraula el diputat Matías Alonso, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Bé, doncs, des del Grup Parlamentari de Ciutadans 
estem força d’acord amb la proposta de resolució del PSC. El que esperem, també, 
és que un cop s’aprovi avui aquesta proposta de resolució, que implica aquesta mo-
dificació d’horaris i més freqüència de trens a Centelles, que d’aquí a un temps es 
demanin més trens directes des de Puigcerdà, no? També esperem que el Govern 
central, pel que fa al desdoblament de la línia R3, doncs, no faci el que acaben de 
fer amb l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat.

El president

Moltes gràcies. Finalment, la diputada Marta Moreta vol intervenir i fixar la po-
sició?

Marta Moreta Rovira

Sí; gràcies, president. He dit que no intervindria, però sí que intervindré, per di-
verses qüestions. Primer, per un tema d’esmenes, que és el que em toca en aquest 
moment. És que el diputat Canadell ha dit que acceptàvem l’esmena 1. Jo havia dit 
que no, que l’esmena 1 quedava molt diluïda i que no quedava prou ben definida, i, 
per tant, segurament no hem tingut aquesta fluïdesa que hem tingut amb la 2 i no ha 
quedat clara la 1. Per tant, no acceptem l’esmena 1 i tenim la transacció del punt 2.  
I acabar només amb un petit detall, de dir que està aprovat el desdoblament de Mo-
llet - la Garriga, no sé si m’heu escoltat bé, diputats i diputades. I abans de finals 
d’any tindrem aquest estudi ambiental fins a Vic. Abans de final d’any.

O sigui, que sí que estem concretant. I estem parlant d’aquest..., de 1.900 mi-
lions d’euros que també estan aprovats. Per tant, sí que estem explicant exactament 
què és el que hi ha. Per tant, no desmillorem o vulguem treure aquesta cosa que és 
bona, que diguem, és molt bona. Per tant, no podem dir que l’Estat no està fent la 
seva feina. 

Només recordar..., el senyor Parés deia..., de Manlleu jo haig d’anar a Vic en 
cotxe. Per tant, la mobilitat, terrible, perquè he d’aparcar a Vic i tal. Però recordar 
que els semidirectes només paren a Vic i a Ripoll. La resta, com si no existíssim. 
Ni Manlleu, ni Torelló, ni res. Com si no existíssim. Per tant, sí, és una compe-
tència de la Generalitat. Sí, la competència dels horaris i de les freqüències és de 
la Generalitat. I, per tant, sí, és la Generalitat que ho ha de solucionar i no treure, 
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per exemple, com va fer al Vallès Oriental..., eliminar sis trens de freqüències al 
Vallès Oriental.

Per tant, aquest és un exemple del que no està fent bé la Generalitat, treure fre-
qüències de tren. I el que demanem nosaltres és que es parin. No només fins a Cen-
telles, és evident, sinó tota la línia R3. 

Gràcies.

El president

Sí, hi han intervencions. El diputat Joan Canadell primer.

Joan Canadell i Bruguera

Sí; una consulta. Primer, demanar disculpes pel malentès, eh?, que no ens hem 
entès. I demanar ara una qüestió d’ordre, de com anirà la votació. Suposo que entra-
rem a la votació. Hi havia dos punts. I nosaltres hem fet una emena d’addició. En-
tenc que són..., o demano que siguin tres votacions separades. Punt 1, punt 2 i el 3 
d’addició. No? (Veus de fons.)

El president

Sí, l’esmena d’addició ho decideix sempre el grup... 

Marta Moreta Rovira

Perdó, perdó. El punt 2 desapareix i és l’esmena que hem transaccionat, eh? Per 
tant, el punt 2 no el votem, sinó que és l’esmena transaccional. Pensava que ja havia 
quedat clar. Perdó, eh?

El president

Per tant, faríem dos vots.
El punt 1 tal com està. I el punt 2 amb la transacció.
Per tant, procedim a la votació.
Punt 1.
Vots a favor?
Set vots a favor.
Vots en contra?
Vuit.
Abstencions?
Una.
Queda rebutjat per 7 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.
Votem ara la transacció.
Vots a favor?
Unanimitat.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig 
construir en municipis turístics

250-00126/13

Passem, seguidament, a la proposta de resolució número 4, sobre les edificacions 
abandonades o a mig construir en municipis turístics, presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Oscar Aparicio, per 
cinc minuts.

Oscar Aparicio Pedrosa

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, nosaltres vam presentar 
aquesta proposta de resolució amb un objectiu, que és aportar una solució a una pro-
blemàtica detectada, detectada de fa temps enrere, que sobretot, però no únicament, 
afecta municipis turístics. I que ens sembla molt clar que està, òbviament, molt re-
lacionada amb les crisis econòmiques que s’han sofert en aquest país a partir del 
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2008. Aquesta crisi econòmica ha afectat molts sectors, també el de la construcció, 
també el turístic. I en el cas que ens ocupa ha provocat que en moltes poblacions tu-
rístiques el que ha passat és que han quedat edificacions, com diu la proposta de re-
solució, abandonades, a mig construir, en fase d’execució... I, per tant, implica molts 
problemes en el dia a dia d’aquests municipis.

Ho centrem en els municipis turístics –bé, tal com indiquem a la proposta de re-
solució– pel fet de que és un sector molt important, cabdal en l’economia del país, 
i, per tant, entenem que és prioritari solucionar-ho, en aquests municipis. Sens per-
judici que, més endavant –i això ens pot servir com una prova pilot– s’estengui a 
d’altres municipis. Amb la proposta vam voler posar dos exemples que no són limi-
tatius, és a dir, que coneixem que hi ha molts més exemples. Però segurament a tota 
la part de la Costa Brava són els dos exemples més significatius que hi ha. En el cas 
de l’Estartit –entenc que molta gent, molts de vostès coneixen l’Estartit, però potser 
no coneixen aquesta problemàtica– ens trobem, en el passeig, el passeig Marítim, 
és a dir, ben bé al centre del municipi, davant del punt neuràlgic que tothom coneix, 
que són les illes Medes, dos edificacions –de més de tres mil metres quadrats, la 
primera; una segona d’uns vuit-cents metres quadrats– abandonades. Que, a més, 
ocupen, jo diria que, més o menys, el quaranta per cent del passeig Marítim. Per 
tant, això la imatge que dona en un municipi eminentment turístic podem entendre, 
doncs, que no és la millor. I que, a més, poden generar problemes d’ocupacions, de 
seguretat, salubritat, etcètera. I és evident que els municipis per si sols no tenen la 
potestat o la capacitat –per molts aspectes– de solucionar-ho. 

El segon cas que també vam aportar era el cas de Lloret de Mar. En aquest cas, 
són sis mil metres quadrats, també, en una zona molt propera a la primera línia de 
mar. A més, en aquest cas, així com els altres, és només edificacions abandonades, 
però no estan ocupades. En aquest cas, a més, han tingut problemes d’ocupació, de 
veïnatge i, bé, tots els problemes que porta derivats quan hi ha ocupacions descon-
trolades o no controlades en aquestes grans edificacions que, a més, en aquest cas 
sobretot, estan a mig construir.

Nosaltres, per tant, proposàvem, o proposem, amb aquesta proposta de resolu-
ció, una solució que a nosaltres ens sembla la idònia. En un primer pas, demanar 
al departament que realitzi un catàleg d’aquestes edificacions per tenir constància i 
tenir, de veritat, doncs, l’afectació que té en tots aquests municipis turístics. I saber, 
per tant, quina és la gravetat, quina és l’amplitud del problema. Entenem que aquest 
catàleg també ens ha de portar a fer solucions. 

Nosaltres proposàvem, com a segon punt d’aquesta proposta de resolució, una lí-
nia de subvencions, d’ajudes, per fer, doncs això, recuperar-ne –en algun cas, acabar; 
en altres, recuperar– l’ús. I ho limitàvem, i té un sentit, a ús turístic i a ús social. Té 
el sentit, perquè aquests són els dos usos que, en la majoria de casos que hem mirat, 
són els que té el pla general del municipi determinat en aquestes situacions. I, per 
tant, per no complicar més o no haver de modificar els plans generals, enteníem, 
una, per convicció, i l’altra, també, per practicitat, per fer-ho pràctic, que són els dos 
usos que haurien de continuar tenint aquestes edificacions un cop es resolgués o es 
fes aquesta línia de subvencions. 

Hi ha dues esmenes, presentades pel Grup de Junts per Catalunya. Nosaltres, en 
principi, no les acceptaríem, però, en tot cas, preferiria escoltar-les de viva veu per 
acabar de decidir la posició. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per Esquerra Republicana intervindria la diputada Irene Arago-
nès, per cinc minuts.
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Irene Aragonès Gràcia

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Bé, primer de tot, comentar-los que ens 
hagués agradat que haguessin acceptat poder derivar aquesta PR o bé a la Comissió 
d’Empresa, ja que es tracta d’una temàtica relacionada amb turisme, o bé, fins i tot, 
a Drets Socials, perquè, tal com proposen, és aquesta adequació d’aquestes edifica-
cions, d’aquests espais, destinar-los a ús social. Per tant, pensem que hagués estat 
important, no?, ajustar aquesta PR a la seva comissió pertinent. 

I pel que fa a les dues esmenes, que, d’alguna manera, proposàvem per tal de 
poder, evidentment, donar-hi suport i no hem pogut arribar a un acord... Nosaltres 
som conscients, evidentment, de la gran problemàtica i, sobretot, de l’impacte pai-
satgístic que suposen aquestes edificacions i la necessitat de posar-hi solució. Però 
també hem de tenir en compte que la realització d’aquest inventari, d’aquest catàleg 
per aquestes edificacions abandonades o bé a mig construir és competència de les 
administracions locals. I el que no volem ser, de cap manera, és intrusius. La legis-
lació vigent no recull aquesta previsió. I, en cas de fer-se aquest inventari, s’hauria 
de liderar per part de l’Administració local. I això sí, evidentment, amb la col·labo-
ració de la Generalitat. 

I per afegir, també, l’argumentació sobre la destinació de l’impost, de la taxa tu-
rística, dir que aquest impost permet dedicar els seus recursos a la preservació, la 
recuperació i el millorament d’aquests recursos turístics. 

Res més.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula Cristina Casol, per Junts per Cata-
lunya.

Cristina Casol Segués

Gràcies, president. Evidentment, que em sap greu que no hem arribat a un acord 
en les esmenes. Aquest tema, que va ser posposat ja de la comissió del juliol, em va 
permetre durant el temps de descans estival anar a veure, sobre territori..., a vegades 
no tinc aquesta sort, jo soc de Lleida, tot i que soc arquitecta i conec molt bé aquest 
tema. Però em va permetre anar a Lloret i anar a visitar totes aquestes edificacions. 
Evidentment, des del punt de vista de l’Administració local o de les corporacions 
locals, són les que han de tindre un inventari d’aquestes edificacions que han quedat 
a mig construir o que han quedat, bé, abandonades. N’hi ha, n’hi ha moltes d’ús tu-
rístic, però també n’hi ha d’altres usos.

És a dir, en funció dels usos, nosaltres volem instar les administracions locals 
que facin aquest catàleg o aquest inventari. Vostès parlen, en la seva proposta de 
resolució, tant d’ús residencial com d’ús turístic. Evidentment, l’ús residencial d’al-
gunes edificacions d’aquestes, si han sigut executades hipotecàriament, poden ser 
adquirides per les administracions locals o per la Generalitat mitjançant tempteig i 
retracte. O poden afegir-se a altres línies que el departament té, a través de les línies 
de finançament europees, com són els Next Generation. 

Evidentment, la majoria són d’ús turístic i nosaltres entenem que és el Departa-
ment d’Empresa qui ha de gestionar o qui ha de veure de quina manera pot aconse-
guir recursos o de quina manera hi ha d’haver recursos per ajudar en aquest sentit. 
Però, clar, jo us he de dir: d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Sempre 
anem a raure en el mateix.

Evidentment, calen recursos per al país. Calen recursos per a aquesta iniciativa i 
per a altres. I hem d’activar el país amb recursos d’inversió i estic totalment d’acord 
que hem de donar recursos per poder recuperar tots aquests edificis que, per culpa 
de la crisi que hem patit, han quedat totalment obsolets i que fan molt mal d’ulls en 
un sector turístic com és el de la Costa Brava. 

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula, pel Grup Parlamentari de VOX, el 
senyor Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Sí, en esta propuesta nos hablan de dos cosas distintas. Una, hacer un catálogo 
o inventario y quién lo debe hacer. Y luego, otra, pues dar solución, ¿eh?, a los ele-
mentos que aparezcan en este catálogo o inventario. 

Respecto al primer punto, pues, yo realmente no sé quién lo tiene que hacer. La 
señora diputada, creo que de Esquerra Republicana, ha dicho que no está recogi-
do en la legislación. Sinceramente, lo desconozco, no sé quién lo tiene que hacer. 
Yo creo que no está mal que se haga. Ahora, en el segundo punto tengo mis dudas, 
¿no? Porque... Leo la propuesta, dice que el objetivo es ponerlos en funcionamien-
to con un uso turístico o social. Bueno, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que 
gastemos dinero público, posiblemente en grandes cantidades, para un uso social, 
viviendas para gente desfavorecida –bueno, ahí podíamos estar más cerca– que uti-
lizar grandes cantidades de dinero público para un uso turístico, que se supone que 
es privado, ¿no?

Entonces, yo creo que yo no puedo dar mi apoyo a una propuesta tan general, 
que podría llevar a un enriquecimiento injusto por parte de privados, si lo diéramos 
así, tal y como está redactado, ¿no? Yo creo que primero habría que hacer esta lista, 
¿eh?, o este catálogo, o este inventario, como lo queramos llamar, y en función de 
cada uno de los edificios..., que entiendo que, efectivamente, pues, es molesto, mer-
ma la calidad turística del municipio. Pero, ante la situación, como ha comentado la 
señora diputada de Junts, bueno, pues depende del caso. Depende. Habrá situacio-
nes, pues, que..., en fin, serán más fáciles de solucionar que otras. 

Entonces..., yo creo que hay que dar soluciones concretas a problemas concretos. 
Y yo no voy a dar mi voto favorable a una..., en fin, a convocatoria pública para uti-
lizar un dinero público para gente que no sabemos ni quiénes son ni..., en fin, ya no 
me quiero repetir, ¿eh? 

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula la diputada Montserrat Vinyets, del 
Grup Parlamentari de la CUP.

Montserrat Vinyets Pagès

Gràcies, president. Bé, nosaltres no podem votar favorablement aquesta proposta 
de resolució per una qüestió de fons, que és que la proposta de resolució se centra en 
actuar davant d’edificacions abandonades en municipis turístics o bé en cascs antics. 
És a dir, que el que prioritza aquesta moció és vetllar perquè tot sigui ben maco, 
no?, quan avui ens trobem amb una emergència habitacional extrema. I, per tant, ens 
sembla, doncs, una mica frívol presentar una proposta de resolució que se centra en 
fixar el focus en construccions a mig construir i, en canvi, no fixi el focus en totes 
les construccions a mig construir i tots els edificis abandonats i quin ús li donem que 
tenim arreu del territori. Vostès únicament se focalitzen en allò que queda a primera 
línia de mar o bé allò que queda en un casc històric.

No podem entrar en aquesta concepció de quina ha de ser l’actuació de l’Admi-
nistració per solucionar aquestes problemàtiques, perquè prioritzen allò que és bonic 
turísticament per sobre d’allò que serveix per garantir la vida. A banda, hi ha una 
altra cosa que no compartim. És que vostès, a la seva moció, parteixen que hi ha 
edificis antics que estan en estat de ruïna, de decadència, i que les administracions 
no tenen eines, o els ajuntaments no tenen eines. Nosaltres discrepem. Nosaltres 
creiem que els ajuntaments sí que tenen eines. Hi ha una llei d’habitatge, que és el 
del 2007. Hi ha una llei d’urbanisme que dona a l’Administració tota una sèrie de 
facultats d’inspecció, d’actuació, d’execució subsidiària. Ara, una altra cosa és que 
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això no s’utilitzi. Però no ens fem trampes al solitari dient que no hi han eines. Les 
eines hi són. Lo que passa, que ningú les utilitza. Per tant, no podem votar a favor 
de cap dels punts de la moció. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula, pel Grup d’En Comú Podem, el dipu-
tat Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució, al nostre entendre, posa de 
manifest una problemàtica. Una problemàtica que, com acaba de dir la diputada Vi-
nyets, no és exclusiva dels centres històrics i dels municipis turístics. És a dir, arreu 
del país podem trobar nombrosos casos d’edificacions en runes o, sobretot, d’edifi-
cacions a mig construir que es van iniciar, moltes d’elles, doncs, amb la bombolla 
immobiliària, i amb la crisi van quedar aturades. I, per tant, tenim aquí una pro-
blemàtica que crec que és evident que hi hem de fer front. Al mateix temps, però, 
aquesta problemàtica es podria convertir en una oportunitat, però no acabem de 
veure el plantejament que es fa en la proposta de resolució en aquest sentit.

És a dir, la disponibilitat d’habitatges en edificis en mal estat o d’edificis a mig 
construir podria ser una oportunitat per fer front a dèficits d’equipaments, a dèficit, 
sobretot, d’habitatge, amb fórmules diverses i no només amb la que es planteja en la 
proposta de resolució, que és subvencionar els privats perquè finalitzin les edifica-
cions o perquè les posin al dia i les destinin a uns usos específics. 

I aleshores aquí a nosaltres se’ns acudeixen altres fórmules. Se n’ha dit alguna, 
també, no?, és a dir, la idea del tempteig i retracte per fer habitatge públic, la cessió 
d’ús. És a dir, es pot fer..., coneixem casos de cessió d’ús de sòl públic a coopera-
tives, però també pot haver-hi cessió d’ús de sòl privat a habitatge cooperatiu, per 
exemple, i fer front així, doncs, a problemàtiques habitacionals. És a dir, hi han al-
tres mecanismes i altres opcions lligades a usos que creiem molt més interessants, 
que no es posen de manifest en aquesta moció i, en canvi, posa el focus només en 
els municipis turístics i per insistir en el model de desenvolupament econòmic ex-
clusivament turístic d’aquests municipis. I no creiem que insistir en el monocultiu 
turístic sigui sempre la solució, ni sigui el model econòmic més desitjat per a molts 
d’aquests municipis. 

Per tant, compartint la necessitat de fer front a una problemàtica que existeix, 
doncs, votarem a favor del punt 1, que és la realització del catàleg o de l’inventari 
d’aquestes edificacions. Per tant, nosaltres creiem que té sentit que la Generalitat 
també aboqui recursos en la realització d’aquest catàleg. I ens abstindrem al punt 2. 
Per tant, aprofito per demanar votació separada dels dos punts. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I, finalment, té la paraula el diputat Matías Alonso, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Doncs bé, primer de tot, confirmar que coincidim en 
l’apreciació que acaba de fer el senyor Parés respecte a la necessitat de fer votació 
separada dels dos punts. És veritat que hi ha una problemàtica concreta. És veritat 
que s’ha de quantificar i s’han de buscar solucions. Però les solucions que planteja 
aquesta proposta de resolució no són les millors i entenem que no són adients. Per 
tant, demanem votació separada del punt 1 i del 2. 

El president

Moltes gràcies. Potser el diputat Oscar Aparicio vol intervenir?
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Oscar Aparicio Pedrosa

Sí; gràcies, senyor president. Bé, és evident, i jo crec que tots coincidim que és 
una problemàtica. Em sembla que tots els grups que han intervingut així ho han 
manifestat. En tot cas, sabem i coneixem que no és –i això dels municipis em sem-
bla que la primera intervenció ho he dit– exclusiva dels municipis turístics, però per 
algun lloc hem de començar. 

Per altra banda, nosaltres vam posar el focus en aquests usos i en aquests edificis 
coneixent, com no pot ser d’altra manera, que hi ha d’altres necessitats. I, bàsica-
ment, l’emergència habitacional que estem patint, tots en som coneixedors. Però no 
obsta perquè aquests edificis, els que es refereixin, que són molt particulars, són en 
primera línia de mar, són, com he dit abans, qualificats d’ús turístic. Per tant, amb 
els plans generals difícilment es podria fer..., no dic que en algun no sigui possible, 
però en la majoria d’aquests casos difícilment es podria fer aquesta transformació 
de forma directa de l’ús turístic a l’ús residencial. Per tant, aquí entrarien altres mo-
dificacions del pla general, de plans directors, etcètera, que no és el cas. I que, per 
tant, entenem que la problemàtica d’emergència habitacional té els seus mitjans. Té 
la..., parlaven, també des d’Esquerra, per què s’ha presentat en aquesta comissió; 
perquè enteníem que era un tema molt més urbanístic. I, per tant, la primera part de 
realització del catàleg i la solució per l’especificitat que tenen aquests edificis ente-
níem que ha d’anar en aquesta comissió i al departament que correspon, de Territori. 
I que, per tant, a nosaltres, o particularment a mi, com a proposant, em sap greu que 
es vulguin barrejar aquests diferents conceptes.

És una problemàtica molt específica, amb un sector que en aquests moments 
el pes que té a l’economia catalana i espanyola és importantíssim. I que la solució 
potser no serà la millor, en el sentit que segurament, un cop realitzat el catàleg, po-
dríem, fins i tot, trobar algunes altres solucions. Però, a priori, veient la tipologia 
d’aquests edificis i, com dic, i la representant de Junts per Cat comenta que els ha 
anat a veure, doncs veurà que, com a mínim els de l’Estartit, per exemple, que són 
els que es posa a la proposta de resolució, difícilment poden tenir un ús que no sigui 
el turístic. I, per tant, no pot haver-hi l’ús residencial. 

Per tant, nosaltres no acceptem les esmenes. Entenem que la solució pot ser mi-
llorable, però que alguna solució els hem de donar, i no ens val de dir que hi ha una 
emergència habitacional perquè, precisament, per la singularitat d’aquests edificis, 
difícilment es podrà fer front a aquesta emergència habitacional amb aquesta tipo-
logia d’edificis.

Bé, haguéssim volgut que s’hagués aprovat. Per les posicions veiem que no 
s’aprovarà la segona proposta, en tot cas, que és la de fer aquestes ajudes, subven-
cions, no només als particulars o als propietaris, perquè, al final, qui no ens diu que 
quan hi hagi aquestes línies d’ajudes pot ser alguna solució mixta amb els munici-
pis que, en molts casos, no tenen..., sí la competència, com deia la representant de 
la CUP, però no tenen els mitjans tècnics per fer-ho. Ni els mitjans econòmics. Per 
tant... I estem parlant, com a mínim, en la proposta de resolució que hem presentat, 
de dos municipis, l’Estartit, que depèn de Torroella, de més de deu mil habitants, i 
Lloret, també, un municipi dels més grans de tota la província de Girona. Que, per 
tant, si no ho han fet, és perquè la solució és molt més difícil que no les eines que li 
dona la legislació vigent.

Per tant, ja dic que em quedo amb la part positiva, que tots els grups veuen que 
hi ha aquesta necessitat, que hi ha aquesta problemàtica. I bé, desitjo que, en tot cas, 
això serveixi per, si no, doncs, per aquesta proposta de resolució, si més no, haver 
posat el debat sobre la taula i que més endavant es pugui solucionar, amb aquestes o 
amb altres solucions que pugui haver-hi. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, procedim a la votació dels dos punts, per separat.
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El punt 1.
Vots a favor?
Set vots a favor.
Vots en contra?
Nou.
Abstencions?
No n’hi ha. 
Per tant, queda rebutjat el punt 1, per 7 vots a favor i 9 en contra.
El punt 2.
Vots a favor?
Quatre.
Vots en contra?
Deu.
Abstencions?
Dues.
Per tant, queda rebutjat amb 4 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions.
Molt bé. Seguim endavant amb l’ordre del dia. (Veus de fons.) Sí, la proposta de 

resolució número 5 el Grup d’En Comú Podem ha demanat de posposar-la. No pas 
retirar-la, posposar-la, per tal de que sigui debatuda i votada a la Comissió de Drets 
Socials.

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13

Per tant, passaríem a la proposta número 6, sobre la lliure circulació per les car-
reteres, presentada pel Grup Parlamentari de VOX. Per tant, doncs, tindria la parau-
la, per cinc minuts, el diputat Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Sí, muchas gracias. Bueno, en los últimos tiempos venimos escuchando decla-
raciones sobre la creación de una nueva figura tributaria, que gravaría la mera cir-
culación de vehículos por las carreteras catalanas. Aparentemente, el detonante ha 
sido la finalización de la concesión de la explotación de varios tramos de autopistas 
de peaje y la recuperación de su titularidad por la Administración pública corres-
pondiente. Este cambio de titularidad lleva aparejado, para la Generalitat, la gene-
ración de unos gastos de mantenimiento que anteriormente eran asumidos por las 
empresas concesionarias. La creación de este tributo, nos dicen, serviría no solo 
para el mantenimiento de esas carreteras revertidas, sino de la red viaria en general, 
así como de otros fines más generales, de carácter medioambiental o de fomento del 
transporte público.

Así, en el documento denominado Acord de Govern per la investidura de Pere 
Aragonès se recoge, en su página 31, lo siguiente: «La viñeta como alternativa a los 
peajes para las vías de alta capacidad como herramienta fiscal esencial para un nue-
vo modelo de gestión de la movilidad que integre el mantenimiento de la red viaria, 
la potenciación del transporte público, la implantación de herramientas inteligentes 
y la corrección de las externalidades ambientales negativas. Esta herramienta ha de 
permitir que no continúen los peajes de las autopistas cuando finalicen las actua-
les concesiones». Creemos que esta descripción tan ampulosa en realidad está es-
condiendo la verdadera finalidad de esta nueva figura tributaria, que no es otra que 
aumentar la recaudación fiscal a costa del maltrecho bolsillo de los contribuyentes 
catalanes. En lugar de renunciar a su proyecto soberanista y eliminar todo el gasto 
público destinado a esa única finalidad, una vez más se acude al aumento de la pre-
sión fiscal de los catalanes. 
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Ante la situación de grave crisis económica que padecemos, nuestro Gobierno 
debería acometer un plan de recorte del gasto público ineficiente, especialmente el 
dedicado a su proyecto soberanista, y de bajada de impuestos para reactivar la eco-
nomía. En lugar de esto, continúa con su senda de aumento del gasto público, espe-
cialmente el político, e incremento de los impuestos a los ciudadanos y empresas. 
Se da, en este caso, además, la pretensión de gravar el uso de los vehículos que ya 
se encuentran gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, lla-
mado impuesto de circulación, e indirectamente, a través del impuesto especial de 
hidrocarburos cada vez que repostamos combustible. Este nuevo impuesto a los ti-
tulares de un vehículo va a convertir en artículo de lujo algo que es necesario para 
acceder a su trabajo para la mayoría de los trabajadores, y especialmente, para los 
autónomos y empresas de transporte, que necesitan circular por las carreteras en las 
condiciones más favorables posibles para poder competir con garantías de éxito en 
el mercado global. 

Bien, esto que he leído era la propuesta que hicimos en el mes de mayo. Ante las 
informaciones que nos llegaban sobre la voluntad firme del Gobierno de poner en 
funcionamiento este nuevo impuesto, al que llaman viñeta. Desde entonces, desde 
el mes de mayo, la conselleria de la Vicepresidencia ha aprovechado el verano para 
reflexionar y cambiar de opinión. No sabemos si este cambio se ha producido tras la 
lectura de nuestra propuesta. Entendemos que no. Donde ayer decía que las viñetas 
eran imprescindibles, un signo de modernidad, de mejora del medio ambiente y de 
implantación urgente hoy dice todo lo contrario.

Esperaremos los comentarios de los representantes de los dos partidos que for-
man parte del Gobierno para ver si los dos han cambiado de opinión sobre la im-
plantación de la viñeta o solo uno de ellos lo ha hecho. En cualquier caso, desde el 
Grupo Parlamentario VOX instamos al Gobierno de la Generalitat a abandonar la 
idea de establecer cualquier figura tributaria, cualquier impuesto de cualquier clase, 
¿eh?, por la utilización de la red pública de carreteras de Cataluña. Y, lógicamente, 
instamos a que mantenga la red de carreteras de su titularidad en perfecto estado 
de conservación para permitir una circulación en las máximas condiciones de se-
guridad. 

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula el Grup Parlamentari Socialistes, el 
seu diputat Jordi Terrades, per cinc minuts.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, president. Primer de tot, congratular-nos perquè els governs, en plural, 
han complert la paraula, han recuperat les concessions de les autopistes que acaba-
ven la seva concessió el 31 d’agost i no les han prorrogat. S’han eliminat els peatges. 
Ara se’ns planteja un altre problema, que és com es mantenen aquestes infraestruc-
tures viàries d’alta capacitat. Nosaltres sempre hem opinat –no és la primera vegada 
que faig una intervenció en aquest sentit– que els usuaris de les vies d’alta capacitat 
han de contribuir al seu manteniment. I a la gestió, també, d’aquestes infraestructu-
res. Per cert, com es fa a altres infraestructures de transport. És a dir, les ferroviàries 
i les aeroportuàries.

Quan una persona agafa un avió paga unes taxes, que serveixen per gestionar 
aquelles infraestructures. Ara que està també en primera línia de debat l’aeroport, 
no?, o els aeroports de Catalunya. O quan un agafa el metro, o quan un agafa el fer-
rocarril, paga un bitllet que serveix per fer front a una part del manteniment, a la ges-
tió, eh?, d’aquesta infraestructura. És a dir, dit d’una altra manera: per què un ciutadà 
o ciutadana que només fa servir per desplaçar-se el tren, per exemple, i no té cotxe 
perquè no vol tenir cotxe, eh?, ha de pagar el manteniment de les infraestructures 
d’alta capacitat, eh? Jo ja sé que al grup parlamentari que fa aquesta proposta això 



DSPC-C 62
15 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CPDT  27 

d’Europa tampoc no els acaba d’agradar del tot, no?, però els criteris de la Comissió 
Europea són els que són i diuen el que diuen. Nosaltres hi estem d’acord.

Perquè si el que es fa és pagar tots els sistemes de transport només per via pres-
supostària, acaben pagant tots els contribuents. I ho torno a repetir: aquell ciutadà 
que només fa servir el cotxe i no fa servir el ferrocarril no aporta tot el cost de man-
teniment d’aquesta infraestructura. Jo crec que hem d’aplicar els mateixos criteris, 
però al revés. Ara, això sí, cal trobar un model homogeni de manteniment d’aquestes 
infraestructures a nivell de tota Espanya.

I, per tant, aquí el que sí que hauríem d’instar és que el Govern de la Generalitat, 
el Govern d’Espanya i els governs de la resta de les comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol obrin una taula en aquest sentit per arribar a un model que sigui homogeni 
a nivell de tota Espanya. Per cert, en alguna altra comunitat, en aquest cas, el País 
Basc, que ja fa molt de temps que van recuperar la concessió de les autopistes, que 
estaven concessionades també, com aquí, no van eliminar els peatges, eh? El que van 
fer va ser mantenir els peatges, establir un peatge tou perquè els que passin per aque-
lles vies contribueixin al manteniment. És un altre model. A Europa també podríem 
trobar altre tipus de models en el que els usuaris d’aquestes infraestructures viàries, 
ho torno a repetir, també contribueixin en part al seu manteniment.

Per aquests arguments, nosaltres no donarem suport a aquesta proposta de reso-
lució.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula la diputada de la CUP, Montserrat 
Vinyets. 

Montserrat Vinyets Pagès

Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula el Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, el diputat Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre vot també serà contrari, compartint alguns dels 
arguments que s’han exposat prèviament i alguna reflexió més. La primera és que han 
de ser conscients que la meitat de la població no és que no tingui cotxe, és que no té 
carnet. Per tant, la meitat de la població, que no té carnet, li estem demanant, si no 
apliquem una vinyeta, doncs, que pagui amb els seus impostos el manteniment de les 
infraestructures viàries d’alta capacitat. I, com s’ha dit abans, jo no entenc per què 
les persones que no tenen carnet i que no utilitzen aquestes infraestructures han de 
pagar aquestes infraestructures i, en canvi, doncs, se’ls demana que sí que paguin per 
les infraestructures que utilitzen, com són les ferroviàries, no? En aquest sentit, reite-
rar la nostra defensa de fer de Catalunya un país de trens. Justament per un d’aquests 
motius. Perquè és un transport que és per a tothom. Per als que tenen carnet i per als 
que no. Per tant, garantir l’accessibilitat, la mobilitat de tothom, es fa amb modes de 
transport públic com és el tren. 

Ja sé, també, que el grup proposant, doncs, té una fòbia significativa cap a alguna 
de les qüestions que el nostre grup defensem, com és el foment del transport públic 
o la protecció del medi ambient. I, per tant, doncs, òbviament, estem a les antípodes 
d’aquest grup parlamentari. I, per tant, doncs, aquesta..., la proposta de la vinyeta, 
que, per cert, no és una proposta sobiranista, és una proposta europea, creiem que té 
sentit en la mesura en què fa que aquells que utilitzen la infraestructura la paguin i, 
a més a més, també fomenta el transport públic. I hi ha un altre element, aquí, que 
és que no oblidem que el transport viari és el més contaminant de tots. I, per tant, el 
que genera emissions de CO2.
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Aleshores, simplement, per tots aquests motius i per la discrepància absoluta 
amb els plantejaments del grup proposant, doncs, hi votarem en contra.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Seguidament, té la paraula el diputat Matías Alonso, del 
Grup de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Aquesta qüestió, aquest debat del finançament de les 
carreteres, és una qüestió que cal afrontar i fer-ho a nivell nacional, implicant les ad-
ministracions espanyoles, la central i les autonòmiques. Nosaltres creiem que qual-
sevol decisió sobre el finançament de les carreteres el que ha de fer és garantir la 
igualtat a tot el territori nacional, a tota Espanya. I que cal un model homogeni, com 
deia el senyor Terrades. 

Però el debat d’aquest model, també al nostre parer, transcendeix aquest Parla-
ment. Creiem que ja n’hem tingut prou, de dècades de coexistència d’autopistes de 
peatge amb autovies lliures, amb una distribució molt desigual i alhora generadora 
de desigualtats. I també tenim molt present que res no és gratis. Però els ciutadans 
ja paguen prou.

El president

Molt bé. Seguidament, tindria la paraula el Grup d’Esquerra Republicana, el 
diputat Engelbert Montalà.

Engelbert Montalà i Pla

Moltes gràcies, president. Visualitzar que hi ha certs grups que continuen instal-
lats en el desconeixement absolut del que és l’històric en infraestructures al nostre 
territori. Al final, jo ja els vaig recomanar l’altra vegada, eh?, que intentin fer una 
mica de memòria i estudiïn una mica d’on venim i, sobretot –sobretot–, d’on venim 
en el procés d’infraestructures en el nostre país. 

Però deixi’m començar un moment amb la seva exposició de motius. Vostè posa, 
a l’exposició de motius..., i ens posen el que diu el document de l’acord de govern del 
Pere Aragonès..., a la investidura de Pere Aragonès. I ens diuen: «La viñeta como al-
ternativa a los peajes para las vías de alta capacidad, como herramienta fiscal esen-
cial para el nuevo modelo de gestión de la movilidad, que integre el mantenimiento de 
la red viaria, la potenciación del transporte público, la implantación de herramientas 
inteligentes, la corrección de externalidades ambientales negativas...».

I ens diuen, no, no. Esto no es así. Esto nosotros lo interpretamos de otra manera. 
I jo em quedo..., i jo dic, ah, d’acord. O sigui, que en la seva exposició de motius aga-
fen la literalitat d’un acord de govern i em diuen: no, d’aquesta literalitat oblidin-se’n, 
això no és així. Això és com nosaltres ho diem. I llavors ells fan la seva exposició de 
motius. Llavors dius, bé, vostès tenen un problema d’interpretar certes literalitats i 
d’acords de governs. I això és greu. És greu perquè això és falta de comprensió lec-
tora, bàsicament, d’acord? I llavors diuen: no, no. Això és com ho diem nosaltres. 
I això és..., al final és una iniciativa que atempta contra la igualtat entre espanyols. 
Quan portem dècades –dècades–, en aquest país, pagant peatges mentre en altres 
llocs de l’Estat espanyol es feien autovies gratuïtes. I ara que deixem de pagar peat-
ges diuen, hostia, es que esto atenta contra la igualdad entre los españoles.

Però, jo me quedo, allò, astorat, de la falta de coneixement real del que ha passat 
en aquest país en infraestructures en els últims anys. I això em preocupa, perquè 
denota, a part de desconeixement i falta de comprensió lectora, allò..., que al final 
venen aquí a vendre’ns motos. Que ja ho sabíem, també, eh? –que ja ho sabíem, 
també, eh? Però intentin ser una mica més rigorosos a l’hora de fer la primera part. 
És una exposició de motius, eh? Després, la resta ja en parlarem. Però l’exposició de 
motius intentin que sigui més rigorosa. Perquè la realitat d’aquest país és comple-
tament diferent a la realitat que tenen vostès a dintre del cap. Per tant, és que..., me 
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voldria estendre, eh?, però és que és perdre el temps. Per tant, el nostre grup votarà 
en contra dels dos punts i deixo els meus companys que continuïn, perquè és que al 
final un es cansa. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Finalment, per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula el diputat Joan Canadell.

Joan Canadell i Bruguera

Sí; gràcies, president. Bé, en línia del que deia el company d’Esquerra, no es 
tracta de seguir el fil del que ens proposa VOX, que tot són incoherències una dar-
rera l’altra, però sí aprofitar el moment per anar explicant, anar posant arguments 
perquè la societat catalana entengui què ens està passant, que, per altra banda, cada 
cop és més visible. Però encara no s’acaba de veure del tot. 

Escoltin, vostès diuen que nosaltres lo que hauríem de fer és eliminar o abando-
nar impostos. Sap què li dic? Doncs que ho farem el dia que tinguem un estat inde-
pendent. Ho podrem fer. Perquè tindrem la capacitat per eliminar impostos. Ara, si 
eliminem impostos ens quedem sense serveis socials. I, evidentment, no ho podem 
fer. El fons quin és? I ho sap vostè molt bé, perquè ja ho ha sentit; encara que porta 
poc temps en el Parlament, com jo, ho ha sentit diverses vegades.

Aquest país té un dèficit fiscal que, a hores d’ara, ja està entorn dels 20.000 mi-
lions d’euros. Això vol dir que, en lloc de tenir un pressupost al voltant de 30.000 
milions, podríem tenir-lo de 50.000 milions. I això vol dir que més del quaranta 
per cent dels impostos que paguem tots els ciutadans catalans, inclús els que vo-
ten VOX, podrien no pagar-los, si volguessin. O podrien seguir-los pagant amb un 
munt de serveis que ara no tenim i que podríem tenir, i que ens assemblaríem als 
millors dels països nòrdics que hi ha a Europa. Aquesta és la situació. O podríem 
fer un entremig, reduir la càrrega fiscal i, tot i així, incrementar els serveis socials, 
l’educació, la sanitat, la seguretat que tant apel·len vostès. És una qüestió de recur-
sos, també. Doncs això no ho podem fer perquè no tenim aquesta capacitat de ser 
un estat independent, per la qual cosa lluitem i seguirem lluitant. I anirem tan ràpid 
com puguem.

Tot i així, si fóssim un estat independent, el nostre grup no creu que haguéssim 
d’eliminar el pagament de les vies ràpides. No. Per què? Doncs perquè, com s’ha dit 
abans, som en un marc europeu que ens marca que qui contamina paga i qui utilitza 
més ha de pagar més. I, per tant, ens sembla coherent que hi hagi un pagament per 
ús a les vies ràpides. És un pagament similar al que hi havia ara? No, de cap manera. 
És a dir, el que realment equilibra la despesa de manteniment de les vies, de noves 
inversions a les vies, d’ajuda al servei públic, tot això, és de l’ordre de magnitud de 
deu vegades menys del que estaven pagant ara. Per tant, al final serà un peatge tou. 
Que es podria fer com han fet els bascos o es pot fer com una vinyeta, que és el que 
Europa, d’alguna manera, ens està marcant i la majoria de països estan fent.

Per tant, nosaltres, tot i que eliminaríem tots els impostos que poguéssim, se-
gurament el de patrimoni, i molt probablement baixaríem molt el de successions, 
baixaríem l’IRPF als trams mínims... Podríem fer això i encara tindríem un bon 
pressupost si fóssim un estat independent. El que no faríem és eliminar el pagament 
per ús a les vies ràpides. 

I hi ha un altre perquè, a part del que ha comentat el company d’En Comú Po-
dem. És a dir, la meitat de la gent, aproximadament, no té cotxe. Per tant, no els hi 
podem fer pagar. I hi ha un altre perquè. I és que tenim la sort o la desgràcia d’estar 
al mig d’un corredor que és dels més importants d’Europa, a nivell de transport de 
mercaderies i de pas de vehicles pesants. Què hem de fer? Deixar que passin sense 
pagar un cèntim? No, els hem de fer pagar. Perquè això és el que fa malbé, realment, 
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les carreteres. Per tant, hem de posar un pagament per ús, sí o sí. Evidentment, molt 
més baix del que teníem fins ara. 

I, per acabar –i aprofitant que tinc temps i en la línia d’anar fent, d’anar posant 
arguments sobre la taula–, escolti’m, aquest país que tant els agrada a vostès, els de 
VOX, aquest país que es diu Espanya, que a nosaltres ens agrada molt el país però no 
ens agrada l’Estat que governa i com governa des de fa segles, ha fet una paradoxa en 
el tema de les infraestructures. I és que sempre, els catalans, que hem sigut els més 
avançats, els que teníem més ganes d’evolucionar, hem fet –quan tocava– les autopis-
tes; les primeres autopistes les vam fer nosaltres. Pagant qui? Els privats, les empre-
ses. Hem fet els trens, els primers trens de la península. Pagant qui? Els privats. Per 
què? Perquè volíem els trens i l’Estat no els volia construir.

L’Estat espanyol va començar a construir trens a Madrid per portar la reina Isa-
bel a través de tots els seus palaus. No per ajudar la indústria de Madrid, que, des-
graciadament, en aquell moment no en tenia o pràcticament no en tenia. I, en canvi, 
aquí, que en teníem, ens els vam haver de pagar nosaltres. I això portem molts se-
gles així. I n’estem farts, de pagar les nostres infraestructures. I n’estem farts, de 
que l’Estat no compleixi per ajudar les empreses fent les infraestructures que calen 
o assumint les despeses que calen per no haver de seguir incrementant impostos. Per 
tant, aquest país que tant els agrada a vostès, que és Espanya, mirin aviam si poden 
canviar alguna cosa en aquesta línia. Nosaltres, en tot cas, anem passant. 

Gràcies.

El president

Molt bé. Hem clos el torn d’intervencions.
I, per tant, ara passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Per tant, doncs, vots a favor?
Dos.
Vots en contra?
Catorze.
Abstencions?
Per tant, queda rebutjada per 2 vots a favor i 14 vots en contra.
Bé, i seguim endavant amb l’ordre del dia. Hi ha la proposta de resolució número 7,  

sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera, que el Grup de 
Ciutadans ha proposat de posposar. Per tant, ajornem en el temps aquesta proposta 
de resolució.

I passaríem a les dues sol·licituds presentades pel Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular. 

Per bé que, abans de donar la veu a la diputada Montserrat Vinyets, doncs, hem 
rebut aquest matí una proposta del vicepresident Jordi Puigneró i Ferrer per com-
parèixer davant de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per tal d’informar 
sobre l’aeroport del Prat. 

Per tant, doncs, ara veurem com procedim, des del punt de vista de que la pro-
pera reunió de comissió, que encara no sabem exactament quan serà, potser la set-
mana vinent, o potser després del debat de política general..., poder encabir aquesta 
sol·licitud de compareixença del vicepresident per parlar de l’aeroport del Prat. I que 
entenem que dona una mica resposta o cobreix les sol·licituds que havia presentat la 
CUP, doncs, d’una banda, sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern, de l’altra, sol·licitud de compareixença 
del secretari de Territori i Mobilitat, també per qüestions de regulació aeroportuà-
ria. D’acord? 

Per tant, dono la paraula ara a la diputada Vinyets.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern 
i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la reunió amb el Govern 
de l’Estat i l’acord d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
(retirada)

354-00035/13

Montserrat Vinyets Pagès

Sí; gràcies, president. Doncs bé, resulta que aquesta comunicació que ha fet el 
vicepresident senyor Jordi Puigneró entenem que, efectivament, dona resposta a la 
nostra sol·licitud del punt 8. I el que ve és a aflorar, no?, aquesta necessitat que 
es plantejava amb la nostra sol·licitud d’informació que, per part del vicepresident, 
doncs, se’ns il·lustrés d’un tema que és tan d’actualitat i que genera tant interès a la 
ciutadania i que dona tant joc al debat polític. 

Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat perquè 
informi sobre l’aprovació del Document de regulació aeroportuària

356-00183/13

Ara bé, nosaltres considerem que el que ha presentat el vicepresident, efectiva-
ment, dona sortida al punt 8 però, per nosaltres, és imprescindible continuar també 
amb el punt 9. En el punt 9 nosaltres no demanàvem la compareixença del vicepresi-
dent, sinó que demanàvem la compareixença del secretari de Territori i Mobilitat. 
I si li sembla bé al president, doncs, passaré a exposar per què considerem que cal 
mantenir aquest punt 9, no?, per no quedar englobat amb aquesta compareixença 
voluntària que ha proposat el vicepresident. 

A veure, nosaltres el punt 9 el demanem, per tal com el secretari de Territori i 
Mobilitat forma part del Comitè de Coordinació Aeroportuària, d’acord? I aquest 
Comitè de Coordinació Aeroportuària és un òrgan que, a data d’avui, per tota la 
problemàtica i tot el que s’està discutint amb relació a l’aeroport, és un òrgan que 
és important i que entenem que la ciutadania vol conèixer bé el seu funcionament, 
les seves atribucions, les seves competències, i en tant que el secretari de Territori i 
Mobilitat, que va ser designat fa escassos mesos, forma part d’aquest Comitè de Co-
ordinació Aeroportuària, entenem imprescindible que vingui aquí al Parlament de 
Catalunya a aclarir certs dubtes que tenim amb relació a aquest organisme.

I per què avui és tan important aquest organisme del que forma part el secreta-
ri de Territori i Mobilitat? Doncs perquè en aquest organisme el 3 o 4 de setembre, 
no recordo bé la data, s’hi va presentar el Dora, el famós document aquest Dora, 
que estableix, no?, quines idees hi ha amb relació a l’aeroport per al període 2022 
a 2026. 

Per tant, el senyor Isidre Gavín estava en aquesta reunió on es planteja el Dora, 
juntament amb el senyor Raúl Medina, director general de Aviación Civil, per part 
del Gobierno de España. I també hi havia, en aquesta reunió, la delegada del Go-
vern de Catalunya, també representants de municipis contigus a l’aeroport i orga-
nitzacions econòmiques com Foment, Cambra de Comerç i Reial Automòbil Club 
de Catalunya.

En aquest comitè entenem que es van discutir coses interessants i que afecten el 
futur d’aquest país. I, per tant, el que ens sembla imprescindible és també traslladar 
aquest debat en seu parlamentària perquè no només les organitzacions econòmiques 
d’aquest país tinguin coneixement directe del que es va discutir en aquest òrgan 
col·legiat entre el Govern de l’Estat espanyol i el Govern de la Generalitat. Per tant, 
considerem imprescindible i emplacem la resta de diputats i diputades d’aquesta co-
missió que votin favorablement la nostra sol·licitud de compareixença perquè obrirà 
peu al debat i a la discussió política sobre el model de país. I, per tant, ens interessa 
a totes. 
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I això, dir novament que aquest oferiment fet pel vicepresident no engloba aques-
ta segona pota que fèiem, precisament, amb relació al secretari en la seva condició 
de representant de la Generalitat en aquest òrgan col·legiat. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Per tant, entenem, doncs, que la sol·licitud número 8 que-
da coberta per aquesta proposta de compareixença que ha fet el vicepresident.

I passaríem, per tant, a votar el punt 9, que fa referència a la sol·licitud de compa-
reixença del secretari de Territori i Mobilitat davant d’aquesta comissió.

Per tant, vots a favor?
Són 8.
Vots en contra?
Vuit.
Abstencions?
Una.
Per tant, hi ha la qüestió del vot ponderat, no? (Veus de fons.) S’hauria de... (Veus 

de fons.) Set a favor...

El lletrat

Llavors queda rebuig.

El president

...i 8 en contra i 1 abstenció.

El lletrat

És que no he vist...

El president

Sí, sí. És a dir, un, dos, tres, quatre, cinc, sis i set; 7 vots a favor i 8 en contra. 
Per tant, no hi ha empat, sinó que queda rebutjada la compareixença del senyor Isi-
dre Gavín. 

Moltes gràcies. Bon dia i fins aviat.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i quatre minuts.
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